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 079-والنور الھدى سلسلة

 

 -: الشريط محتويات

 من تخرج المصلي يدي بين المرور حديث في المقاتلة ھل و ؟ فرجة لسد ا(ول إلى الثاني الصف من الص ة في المشي حكم ما - 1

 ( 00:01:34(  ؟. المنكر تغيير درجات ھي وما ؟. الص ة

 ( 00:03:36(  ؟.كذلك لAقامة يشرع ھل ا(ذان لدعاء بالنسبة - 2

 ( 00:04:26(  ؟. المتن في أم السند في ضعفھما وھل ؟ ومسلم البخاري في ضعيفة أحاديث ھناك ھل - 3

 ( 00:09:25(  ؟. الصحيحين في الذي الضعيف بالحديث يعمل ھل - 4

 ( 00:09:53(  ؟ الضعيفة با(حاديث اMستدMل يصح ھل - 5

 ( 00:10:55(  ؟. المبتدعة من وغيرھم أشاعرة عند العقيدة دون والقرآن والصرف النحو دراسة تجوز ھل - 6

 ( 00:13:06(  ؟ اخت ط فيھا التي الجامعات في دراسةال أو العمل يجوز ھل - 7

 ( 00:15:26(  ؟ الكفر ب د إلى للتجارة السفر حكم ما - 8

 ( 00:15:41(  ؟ الكفر ب د إلى للدعوة السفر حكم ما - 9

 ( 00:18:08. (  السجود عند اليدين على النزول سنية وبيان - 10

(  ؟. يعمل وM ينوي من ويعمل ينوي من بين ا(جر في فرق ھناك ؟وھل) عمله من خير المرء نية(  الحديث صحة ما - 11

00:31:28 ) 

 ( 00:37:50(  ؟. الخ فية المسائل في التنازع يجوز ھل - 12

 ( 00:38:56(  ؟.الروضة في أم النبوي بالمسجد ا(ول الصف في الص ة:  أفضل أيھما - 13

 ( 00:40:59(  ؟.خاص فضل ا(ول الصف يمين في ھل - 14

 ( 00:45:32(  ؟.الطلب بداية في ا(ربعة ا(ئمة أحد تقليد العلم طالب يلزم ھل - 15

 ( 00:49:47(  ؟.الشيخ كتب عن سؤال - 16

 ( 00:52:04. (  الكفر ب د في السكن وأضرار ؟.الط ق بنية الزواج حكم ما - 17

 ( 01:00:29(  ؟. زوجته ط ق في أمه اdنسان يطيع وھل ؟.للط ق الموجبة الشرعية ا(سباب ماھي - 18

 ( 01:03:53. ( الربا في دقيقة مسألة - 19

   �� �� �� 

 

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة



 

 مادام لكن ؛ مكلف غري أنه هو صحيح ، صحيح ، أخل ... وطهارة البدن وطهارة واجبها هلا الصالة : الشيخ

 سن ، بعد لسنا بلغ قد يكن مل أنه صريح وهو عباس ابن فحديث ؛ الكبار يفعله ما يلتزم أن ينبغي يصلي أنه

  .  . التكليف

  .   األول الصف إىل الثاين الصف من اإلنسان فتحرك فرجة األول الصف يف كان إذا : الطالب

  .   ؟ فرجة ليسد : الشيخ

  .   أينعم : الطالب

  .   واجب هذا : الشيخ

  .   ؟ صحيح الكالم هذا وهل... : الطالب

 ) شيطان هو فإنما فليقاتله أبى فإن فليدفعه(  السالم ليهع الرسول أمر ينفذ الذي ألن بصحيح ليس : الشيخ

  .   ؟ واضح ، الصالة يف فهو.  

  .   نعم : الطالب

  .  ... باملقاتلة األمر هلذا بالنسبة : الطالب

 ما نطبق أن حناول وأن نعرف أن جيب حنن لكن كثرية شرعية أحكام سقطت اآلن الزمن عن بتحكي : الشيخ

 مرتبة إىل والعادة اجلهل بسبب اإلنسان يصل ال أن املهم لكن ؛ جتاهها نعمل أن نستطيع ماو  ... منها نستطيع

 يستطع لم فإن بيده فليغيره منكرا منكم رأى من( : السالم عليه لقوله ؛ إميان من ذرة قلبه يف يبقى ال أن

 جاء كما.   ) إيمان من ذرة ذلك وراء وليس( .   ) اإليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه

 عرف إذا لكن ؛ إميان ذرة قلبه يف يبقى ال أن ممكن احلكم يعرف ال املسلم اإلنسان  فإذا ؛ آخر حديث يف

  .   به نرضى ال أو نرضاه ال منكر هذا أن املهم احلكم

  

  .   ؟ أيضا لإلقامة يشرع هل األذان لدعاء بالنسبة شيخنا : الطالب

 وقد.  احلديث آخر اىل ) يقول ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم إذا(  السالم ليهع قوله ظاهر هكذا : الشيخ

 عليها ترتتب أذان اإلقامة.   ) شاء لمن صالة أذانين كل بين(  صحته املعروف احلديث يف أذانا اإلقامة جعل

  .   وسلم عليه هللا صلى عليه والصالة السالم عليه للرسول الوسيلة وطلب املؤذن إجابة ومنها ، األذان أحكام

  



 هذا هل ؛ بضعفها قلتم ما منها ومسلم البخاري صحيح يف فيها تكلم اليت األحاديث بعض هناك : الطالب

  .   ؟ مطلقا احلديث يرد ال أم السند يف يكون الضعف

 ذيال النقد من املنت يسلم أحيانا ، السند من يأيت الضعف أن األصل ، احلديث باختالف خيتلف هذا : الشيخ

 املنت لكن صحيحا يكون السند ، متاما العكس يكون أحيانا لكن ؛ الداخلي بالنقد اليوم الناس بعض يسميه

 صلى النيب أن ومسلم البخاري رواية يف هو الذي املعروف الصحيح احلديث اآلن حيضرين مما مثال ، شاذا يكون

 اهللا طاعة في نشأ وشاب عادل إمام ظله إال ظل ال يوم ظله تحت اهللا يظلهم سبعة( : قال وسلم عليه اهللا

 جاءت.   ) يمينه أنفقت ما شماله تعلم ما حتى بيمينه تصدق ورجل( : يقول مث ؛ السبعة آخر إىل.   )...

 يف اخلطأ أن واضح هذا.   ) شماله أنفقت ما يمينه تعلم ما حتى(  مقلوبة جاءت مسلم صحيح يف الفقرة هذه

 خلقا لها اهللا فينشئ الجنة وأما(  البخاري صحيح يف رواية يف مثال كذلك ؛ حصحي سند السند أن مع املنت

 ويف الرواة بعض على احلديث من القطعة هذه انقلبت لكن ؛ أيضا ومسلم البخاري رواية هكذا.   ) ...آخر

 املنت هذا أن الفرق أن إال منكر منت هذا.   ) آخر خلقا لها اهللا فينشئ النار وأما( : فقال البخاري صحيح

 الجنة فأما(  الشيخني بني عليه واملتفق احملفوظ املنت من أيضا فيه وقع قد البخاري صحيح يف وقع الذي املنكر

 احلديث يف كمثال يف يدخل حينذاك وهو متنه حيث من نقده ميكن مما كذلك.   ) آخر خلقا لها اهللا فينشئ

 اهللا صلى اهللا رسول تزوج( : قال الصحيحني يف باسع ابن حديث هو عليه غبار ال صحيح سنده ألنه الشاذ

 ؟ هكذا واقف ليش أنت فيك اهللا بارك اسرتح - العلماء من كثري ذكر وقد.  ) محرم وهو ميمونة وسلم عليه

 وهي تزوجها وسلم عليه اهللا صلى النبي أن(  صحيح واحد طريق ما غري من نفسها ميمونة عن صح قد - 

 راوية أو والقصة القضية عن املسئول رواية ختالف ألا متنا صحيحة غري األوىل لروايةا إذا ؛ ) حالل وهو حالل

 فيوجد ؛ حالل وهو حالل وهي تزوجها السالم عليه الرسول بأن صرحت فقد ميمونة وهي ا تتعلق اليت القصة

 املرتبة يف يزاالن وال الصحيحني مقام عن ختدش ال خطؤها ثبت اليت الروايات هذه مثل إن احلقيقة لكن هذا مثل

 قال كما األمر لكن ؛ عزوجل اهللا كتاب بعد األرض وجه على كتاب أصح أما وهي العلم أهل يعرفها اليت

  .   " كتابه إال يتم أن اهللا أىب"  اهللا رمحه الشافعي اإلمام

  

 مثل يعمل ال أم املنت ذا يعمل هل سنده جهة من وضعف البخاري صحيح يف حديث يف إذا : الطالب

 احلديث هذا مبنت نستدل هل ضعف سنده يف أن ذكرت مسلم صحيح يف الزفاف آداب يف ذكرته الذي احلديث

  .   ؟ نستدل ال أم



  .   فال وإال يعمل الشاهد وجد إذا : الشيخ

  .   ؟ مسلم صحيح يف كان لو حىت : الطالب

  .  أينعم : الشيخ

  

 مثل يعمل ال أم املنت ذا يعمل هل سنده جهة من ضعفو  البخاري صحيح يف حديث يف إذا : الطالب

 احلديث هذا مبنت نستدل هل ضعف سنده يف أن ذكرت مسلم صحيح يف الزفاف آداب يف ذكرته الذي احلديث

  .   ؟ نستدل ال أم

  .   فال وإال يعمل الشاهد وجد إذا : الشيخ

  .   ؟ مسلم صحيح يف كان لو حىت : الطالب

  .  أينعم : الشيخ

  

 يدرسون وإمنا العقيدة يدرسون ال لكن وخمرفني أشاعرة مشايخ على يدرسون الطلبة بعض هناك شيخ : الطالب

  .   ؟ هذا جيوز فهل ، والقرآن والصرف النحو مثل أخرى علوم

 املقرتن ثانيا ؛ الصحيح العلم هو يفيد الذي )) باأللقاب تنابزوا وال((  شيئا يفيد ال هذا طبعا : الشيخ

 مجاعة يفرق هذا ، كذا وهذا ماتريدي هذا أشعري هذا أما ؛ جيدا تعلمون كما النصيحة والدين صيحةبالن

  .   شوكتهم من ويوهن املسلمني

 هو ... تنصح أو هذا يصح هل واملنطق العقيدة غري أخرى علوم عليهم يدرس أن شيخ قصدي كان : الطالب

   ... شيخ على مثال يدرس

  حالك كيف أهال أهال فيك يبارك اهللا مرحبا اهال وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم : الشيخ

   اليك اهللا حنمد : الطالب

  طيب الوالد كيف : الشيخ

   اليك اهللا حنمد : الطالب

  .   قصدك فهمت ما هللا احلمد : الشيخ

 أو والنح عليه يدرس أن يريد مبتدئ وهو هذا مثل شيء أو أشعري شيخ وجد علم طالب مثال : الطالب

  .   ؟ برتكه أو بذلك تنصح أو له جيوز هل الصرف



  .   ؟ تعين الشيخ هذا عند والصرف النحو يدرس أن يريد يعين : الشيخ

  .   نعم : الطالب

  .   ؟ أشعري مثال وهو : الشيخ

  .   نعم : الطالب

  .   فال وإال جاز العقيدة يف متمكنا هو كان إذا ، آه : الشيخ

  

 أو فيها يدرس أن للواحد جيوز فهل االختالط من نوع فيها اخلارج يف اجلامعات بعض هناك شيخنا : الطالب

  .   ؟ ذلك يشبه ما أو اجلامعات ذه يعمل

  .   يدرس أن جيوز وال يدرس أن ال جيوز ال ، ذلك أرى ما : الشيخ

  .   نفسه من وواثق به اهللا ينفع شخص كان إذا شيخ يا تفصيل حيتاج ما : الطالب

 ما أحدا استطاع إذا غريه قبل نفسه عن مكلف املسلم ألن ؛ تفصيل أي فيك اهللا بارك األمر حيتاج ما : خالشي

 كما اخلليط اتمع ذلك يف لنفسه حشره يف هو يتضرر ال به اهللا ينفع الذين املدرس هذا بأن ضمانا يعطينا أن

 عليه قال كما األمر أن اعتقادي يف أنا لكن ؛ امتام تقول كما فهو يتأثر ال مليط خليط الشام يف عندنا يقولون

 رجال أنصح ما ولذلك.   ) فيه يقع أن يوشك الحمى حول حام ومن(  الصحيح احلديث يف والسالم الصالة

 ال أنفسكم عليكم آمنوا الذين أيها يا((  بنفسك أنج ، املداخل هذه يدخل وأن نفسه يورط بأن اهللا خيشى

 من هذا واعترب اإلسالميني الدعاة من لكثريين الرأي هذا أعرف واحلقيقة.  )) اهتديتم إذا ضل من يضركم

  .   وفتنته اليوم احلاضر العصر يف اجلو ضغط

 ذهب إذا إال يعلمه من املسلمني بني وليس يعلموه أن املسلمني يلزم مما العلم هذا كان لو حىت : الطالب

  .   ؟ الديار تلك إىل أحدهم

 حينذاك عليه عني فرض اإلنسان هذا من التعليم هذا أو العلم هذا أن أظنه وما بكالمك ينتع كنت إن : الشيخ

  .   باجلواز معك أقول

  

  .   ؟ للتجارة الذهاب عن ماذا اآلخر األمر شيخ ، إليك اهللا أحسن : الطالب

  .   أيضا ريتأث فإنه األمد طويل ومقاما استيطانا يكن مل إذا بأس ال التجارة إىل الذهاب : الشيخ

  



  .   ؟ الدعوة بقصد االستيطان عن وماذا : الطالب

  .   السابق اجلواب نفس ، السابق اجلواب نفس : الشيخ

  .   ؟ السابق أو األسبق ؟ أيهما : الطالب

 جبواز نقول أن فيمكن األجواء بتلك يتأثر ال وأنه حمصن بأنه نفسه على حيكم هو كان إذا يعين نعم : الشيخ

 يذهب أن الواجب بينما الشباب البالد تلك إىل يذهب من أن الواقع نرى حنن لكن الدعوة يلسب يف ذلك

 نعرف حىت جدا جيدة دراسة إىل حتتاج احلقيقة يف الدعوة ولذلك ؛ االفتتان مظنة عن بعيدين هم الذين الشيوخ

 إمنا الغالب يف وهذا ، إلسالميةا األخالق حمصنني ، متزوجني حمصنني يكونوا أن جيب ، اهللا إىل يدعون الذين من

  .   املسنني للشيوخ بالنسبة يضمن

 لوحدها مثال أمريكا ويف اآلن العامل يف مسلم مليون ومئتني ألف عدد ألن واقعا يواجهون املسلمون : الطالب

 ربتغ بل هاجر أقول ال أو ، أبوه هاجر من ومنهم األمريكيني من أسلم من منهم واقع أمر مسلم ماليني ست

 لو حكما الكافرة اتمعات وسط يف اليت اجلماعات هلذه فهل التجارة وبقصد املعيشة بقصد الديار تلك إىل

 شابه وما إسالمهم على تثبيتهم أو جتارة أو دراسة أو تدريس أو دعوة يف ومعها فيها ليدخل ذهب اإلنسان جعل

 أو احلكم يف فرق فيكون مسلم فيه ليس بلد إىل بيذه أن إنسان أراد لو احلقيقة يف تعليل من هلذا فهل ؛ ذلك

  .   اإلسالم على انضباط وفيها مسجد وفيها إسالمية جالية فيها لبلد

  .   وعلما سنا الشيوخ هناك يذهب ، السابق قويل عند أزال ال : الشيخ

  .   اهللا وأثابك إليك اهللا أحسن : الطالب

  

 على النزول صحة يف ذكرا اليت لألدلة أكثر يعرف أن يدير  بعضهم شيخ للسجود بالنسبة سؤال : الطالب

  .   اليدين طبعا ، األرض

  .   حديثان مها ، أكثر أدلة يف ما : الشيخ

    ... : الطالب

  .   ؟ الصالة صفة قرأت ما بلغك ما كيف : الشيخ

  .   الكتاب يف املوجودة األدلة على إجابات يف ولكن قرأته : الطالب

 حني وسلم عليه اهللا صلى النيب عن الثابت الصحيح أن نعتقد حنن ومناقشة حبث إىل حتتاج سألةامل إذن : الشيخ

 أما ؛ فعله من واألخرى السالم عليه قوله من أحدمها حديثان وهنا كفيه على يسجد كان إمنا يسجد كان



 ) كفيه قبل يديه وليضع البعير يبرك كما يبرك فال أحدكم سجد إذا( : السالم عليه قوله فهو القويل احلديث

 وقال ركبتيه قبل يديه وضع سجد إذا كان(  أنه عمر ابن مواله عن نافع رواه ما فهو الفعلي احلديث أما.  

 عن أبيه عن كليب بن عاصم حديث هذا يقابل  ) ذلك يفعل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان عمر ابن

 من قام إذا(  وكذلك.  ) يديه قبل ركبتيه وضع سجد إذا كان وسلم عليه اهللا صلى النبي أن(  وائل جده

 والفضل بالعلم معروف رجل إسناده يف احلديث هذا.  ) رجليه وأصابع ركبتيه على معتمدا قام السجود

    احلفظ سيء كان ، الرواية يف ضعيفا كان ولكنه القاضي اهللا عبد بن شريك وامسه الشرع يف بقضائه واحلكم

  .   ؟ القضاء بعد أم ضاءالق قبل : الطالب

 الدارقطين لإلمام تبعا العسقالين حجر ابن احلافظ فيه يقول ولذلك التفصيل هذا يف ما قاضي فهو ، ال : الشيخ

 قبل من إسناده لضعف سنة به تثبت مل السابقني األولني باحلديثني يعارض مل لو احلديث هذا ؛ بالقوي ليس بأنه

 السالم عليه قوله من أحدمها آنفا قلت كما ثابتان حديثان عارضه وقد فكيف القاضي اهللا عبد بن شريك

 أوال ؛ اثنني لسببني حجر بن وائل حلديث الفقهية الوجهة من قيمة ال أن ويوضح يبني وهذا ، فعله من واآلخر

 من نقول أن ميكننا البيان هذا وبعد ؛ وفعله السالم عليه قوله من للصحيح خمالف أنه وثانيا ، السند ضعيف أنه

 يدفعون الذين ؛ منكرا فصار الصحيح خالف الضعيف ألن ؛ منكر حديث بأنه احلديثي االصطالح حيث

 جاء كما احلديث يفهموا أن يستطيعون ال حينما ألم البحث ينصفون ال الواقع يف هم القويل باحلديث العمل

 يربك عفوا ، يديه على يربك البعري إن قولوني ألم ؛ الضعيفة الروايات ببعض التشبث إىل ينصرفون ولذلك ،

 على يربك البعري يقولون حني أي اخلطأ فهمهم على بناء هم ؛ ركبتيه على يربك إنه واحلقيقة أينعم ، يديه على

 سجد إذا( : قال حينما جدا صريح احلديث إن هلم قيل إذا ؛ بالبعري تشبه يديه على املصلي سجد فإذا يديه

: قال ؟ بالبعري يتشبه ال حىت املصلي يسجد أن ينبغي فكيف أجاب رأسا.  ) البعير يبرك كما يبرك فال أحدكم

 وليضع"  يقول أن الراوي أراد املقلوب القسم من احلديث هذا إن هؤالء يقول.  ) ركبتيه قبل يديه وليضع( 

   ) ركبتيه قبل يديه وليضع(  وقال فأخطأ " يديه قبل ركبتيه

  .   يضع وال قولي أن أراد : الطالب

 يبرك كما يبرك فال أحدكم سجد إذا(   املقلوب القسم من جعلوه احلديث هكذا يقولون هم ال ال : الشيخ

   ا يستأنسون ا هم اليت بالرواية احلديث جاء ؛ الصحيح احلديث هكذا.  ) ركبتيه قبل يديه وليضع البعير

 اهللا رمحه اجلوزية القيم ابن واإلمام ، شيبة أيب ابن مصنف يف هكذا احلديث جاء.  ) يديه قبل ركبتيه وليضع( 

 هو شيبه أيب ابن حديث اهللا سبحان لكن ؛ األول احلديث يف االنقالب ادعاء يف عليه واعتمد احلديث هذا ذكر



 سعيد أيب بن اهللا عبد امسه رجل إسناده يف لكن ؛ صحيحا إسناده كان لو مقلوب إنه يقال أن ينبغي الذي

 الذي ألن مقلوب إنه حديثه يف يقال وال وزن له يقام ال الثقة فيه خيالف حديثا روى إذا فهذا كذبوه وقد ياملقرب 

 تثار مسألة وهذه الغريب من مث متهم الراوي ألن مكذوب موضوع حديث هذا لكن ؛ أينعم ، الثقة على ينقلب

 ، مقلوب احلديث أن فعال يتوهم منهم كثريال ، أنفسهم العرب أن الغريب من ، جدا وكثرية كثرية مناسبات يف

 نعلم ألننا هكذا يفعل ال البعري!  اهللا سبحان ؛ البعري يفعل هكذا قال.  ) ركبتيه قبل يديه وليضع( : يقول هو

 يديه يضع نقول أن يصح ال برك فإذا أربع على ميشي وهو أربع على يسقط أمه بطن من يسقط حينما البعري أن

 أن ميكن ال أربع على ميشي الذي للبعري بالنسبة أما ؛ رجلني ميشي الذي لإلنسان بالنسبة ممكن هذا ؛ ركبتيه قبل

 بطن من سقط منذ موضوعتان يديه أن األول السبب: اثنني لسببني وذلك ، ركبتيه قبل يديه يضع حقه يف يقال

 كما ركبتيه وبني يديه بني خيالف أن يستطيع ال فهو يديه يف ركبتيه الثاين والسبب ؛ أربع على ميشي فهو أمه

 يضع البعري أن العجيب الوهم هذا يتومهون الناس بعض جتعل البعري بروك حقيقة عن فالغفلة ؛ اإلنسان يستطيع

 ما فنتساءل اآلن أمامنا يربك مجال تصورنا إذا بالواقع ، هذا ندفع حنن ، بالبعري تتشبهون فأنتم ، ركبتيه قبل يديه

 ما يربك حني فهو ؛ موضوعتان يداه أخي يا ال ، يداه اجلواب يأيت ؟ هو ما ، األرض بدنه من البعري ميس الذي

 كان إذا بقول ، القليل إال هذا على بناء ؛ اجلواب حيسن ال ؟ شيء كل قبل األرض على بدنه من يضع الذي

 ؛ ركبتاه هو األرض على بدنه من يضع ما أول البعري ألن ؛ اإلشكال وهنا ركبتيه يضع بقول العربية اللغة يعرف

 ضع فأنت ، شيء كل قبل ركبتيه يضع البعري إن.  ) البعير يفعل كما تفعل ال( : السالم عليه قال لذلك

 اجلمل بروك من ينتج الذي ما تصورنا حيث من مث ؛ بالبعري تشبهت عكست وإن ، ركبتيك قبل يديك كفيك

 يربك حينما البعري ، الصالة هيئة مع يتناسب ال ما ينتج ؟ ينتج الذي ما ، اجلمل كربوك اإلنسان بروك أو

 برجة يربك حينما البعري عليها اليت األرض من قريب هو الذي اإلنسان يشعر باألثقال مثقال كان إذا السيما

 تسمع اجلمل بروك يربكون الذين للمصلني بالنسبة متاما نالحظ كذلك ؛ ركبتيه على برك ألنه قدميه حتت

 باخلشب مفروشا املسجد أرض يكون مثال كسوريا الباردة البالد يف املساجد بعض يف خاصة ، ضجة لسجودهم

 على السنة ذه العارفون يسجد حينما بينما ؛ ركبهم على يربكون حينما جدا عجيبا صوتا فتسمع الربودة لدفع

 هذا حول كلمة هذه ؛ فيها وءواهلد واخلشوع بالصالة الالئق هو وهذا ؛ يصلي مصل هناك بأن حتس ال أيديهم

 صحيح إسناده هذا يقال ال الشذوذ ومنها العلة تظهر فحينما ... االستفسار من شيء عندك كان فإن السؤال

 أن احلديث صحة شروط فمن ؛ العلة ببيان الصحة تذهب وتظهر العلة تنكشف ملا لكن ؛ صحيح يقال مبدئيا

 وصلت األبرار طعامكم أكل( .  نعم ، وهم الرواة أحد أن أي ضعفه ثبت شذوذه ثبت فإذا شاذا يكون ال



  .   اهللا يا ؛) الصائمون عندكم وأفطر المالئكة عليكم

  

  

  .   ؟ مسحتم إذا األخ حديث نقطع : الطالب

  .   تفضل : الشيخ

 يقول من ومنهم يصح يقول من منهم احلديث.  ) عمله من خير المرء نية(  حديث عن سؤال يل يف : الطالب

  .   طريقا عشر أربعة وله يصح ال

.   أمسع مرة ألول فهذا ، ذكرت ما الطرق من له أن أما ؛ يصح ال ضعيف احلديث إن علمي أنا : الشيخ

  .   هذا ذكر البيهقي أن وذكر ذكرها : الطالب

  .   ؟ طرق عشرة : الشيخ

 من وتعجبت البحث يف هذا يف البحث حديث إنه قال االنصاري محاد الشيخ ولذلك عشر أربعة : الطالب

  .   احلديث هلذا تصحيحه

 ختريج يف املشهور كتابه يف العراقي احلافظ ضعفه ضعيف احلديث أن الساعة هلذه أعلمه الذي أنا : الشيخ

 ضعيف حديث وهو ، األخبار من األحياء يف ما ختريج من اإلسناد يف األسفار محل عن املغين األحياء أحاديث

  .   قواه املتقدمني من أحدا أعلم فما الضعف شديدة هي عليها قفتو  اليت واألسانيد

  .   ؟ صحيح املعىن : الطالب

 احلديث يف تعلمون كما ألننا ؟ صحيحا معناه يكون أن ميكن كيف ، إطالقه على أنه أعتقد ما ال : الشيخ

 حسنة له فاكتبوا يعمله فلم لعمل عبدي هم إذا( : ملالئكته اهللا يقول احلديث ال ... أحدكم هم إذا الصحيح

 ) يشاء لمن يضاعف واهللا كثيرة أضعاف إلى مئة سبع إلى حسنة مئة إلى حسنات عشر فاكتبوا عمله وإذا

 تفضل.  اهللا شاء ما إىل التضعيف يقبل فهو الصاحلة الصادقة بالنية املقرتن العمل إمنا التضعيف تقبل ال فالنية.  

  .  

 في وهكذا ، فالن عمل كما به لعملت ماال آتاني اهللا أن لو يقول.   ... اهللا آتاه رجل(  احلديث : الطالب

  .   ؟ هذا يف يدخل ال املعىن هذا ؛ ) سواء األجر في فهما العلم

 النية حيث من سواء األجر يف فهما احلديث من أفهمه الذي ، إليه تذهبون ما على يدل ال هذا ، ال : الشيخ

 الذي األخري احلديث دل كما خيفاك ال مث ؛ يعمل مل ، يعمل ومل نوى الذي اهذ ألن العمل حيث من وليس



 يف االختالف هذا هل ترى ؛ آخره إىل ، مئة آخر ، حسنات عشر له فيكتب بقرش يتصدق إنسان ذكرته

 يكون أيضا فالن عمل يعمل أن ينوي الذي أيضا هل ؟ عليه يؤجرون ملا العاملني باختالف األجر تضعيف

  .   ؟ العامل ذلك أجر ما مبثل متعلقا األجر تضعيف

  ... نيته تبقى له توفرت إن أما ؛ األسباب له تتوفر مل إن ، أينعم : الطالب

 ؛ عملت ألنك عشر لك فكتب حسنة عملت أنت ، نفسي يف عما أعرب أن استطعت ما أظن ، ال : الشيخ

 نويت أنا ، كثرية أضعاف إىل ذاك ، مئة سبع ذاك ، مئة العشر بدل له كتب عملك نفس عمل هنا األستاذ

 مئة سبع له كتب الذي ذاك عمل ما مثل متىن آخر وشخص ، عملك مثل لعملت عندي كان لو وأمتىن عملك

 الذي األجر مقدرا أعلم ال وأنا أنت عملت ما مثل يريد أنه باعتبار ؟ خيتلف أم سواء وذاك أنا األجر هل ؛

  .   ؟ قصدي لك وضح ؛ أنت ستناله

  .   أينعم : الطالب

  .  . العامل عمله الذي التضعيف نفس مضاعفا أجرا يؤجر وليس بنيته يؤجر معناه احلديث ولذلك : الشيخ

  .   ؟ )... أقواما المدينة في إن(  احلديث هذا يف االستشهاد مقام عن ماذا : الطالب

  .   البخاري يف احلديث هذا : الشيخ

  .   احلديث معىن ، العمل من غري املرء نية معىن يعضد هاداستش هذا يف فهل : الطالب

  .    آخر شيء فهذا عمله من خريا نيته تكون أن أما ؛ نيته على يؤجر املؤمن إن يؤيد سيدي يا : الشيخ

  

    ... فيها التنازع جيوز هل الباب هذا يف ذكرت اليت املسألة يف : الطالب

  .   غريها يف وال فيها التنازع جيوز ال : الشيخ

  .   النقاش يف يعين : الطالب

 التنازع جيوز ال لكن التباحث جيوز فنعم التباحث جيوز هل أردت إن أما ؛ لفظك على أجيبك أنا ال : الشيخ

  .   ننصحه ممكن واحد يف إذا يعين : الطالب

 ، جيوز ال وهذا كذا لتفع أنت ليه دعواه مبجرد ينصحه ما لكن ؛ ينصحه ال ملاذا ، ينصحه واجب نعم : الشيخ

 مبا وذكرته تنصحه أن أردت إذا لكن ؛ جيوز ال هذا كذا تعمل ملاذا أنت باملثل يقابلك ممكن هو يكفي ال هذا

 املشروع الوجه على يعين وتكون نصيحة النصيحة تكون حينئذ وقوله فعله من وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جاء

.  .  



  

  .   اآلخر أم أفضل النبوي املسجد يف األول الصف يف الصالة هل ، للصالة بالنسبة : الطالب

 فضيلة هلا ليس الروضة يف والصالة ؛ أول صف األول الصف فهناك ، املسجد امتد حيث األول الصف : الشيخ

 الصف أول يف يصلي من فضيلة لكن واحدة فالفضيلة فيه وزيد فيه مد مهما النبوي املسجد يف الفضيلة ، خاصة

 هذه بسبب الناس يتهجم الذي والتهجم الروضة يف الصالة أما ؛ الصف آخر يف يصلي من فضيلة يتساو  ال

  .   الشريعة يف مربرا له أجد ما أنا الدعوة

  .   ؟ التنفل يف أفضلية هناك يف هل : الطالب

  .   ؟ نعم : الشيخ

  .   الروضة يف التنفل : الطالب

  .   املسجد كسائر : الشيخ

  ... القران تالوة.  ) الجنة رياض من روضة ومنبري بيتي بين ما(  : الطالب

  .   األول الصف ودعوا صلوا يعين ال هذا : الشيخ

  .   ؟ الروضة مع متساوية املسجد أجزاء كل هل النافلة يف املقصود : الطالب

 هذا لكن صحيح ةاجلن رياض من والروضة خاصة فضيلة الروضة يف للصالة يأت مل آنفا قلته الذي هذا : الشيخ

  .   هناك أفضل والنافلة أفضل هناك الدرس أن يعين ال

 ، اجلنة رياض من روضة أا فيها ورد بقعة أا حبكم فيها العمل أفضلية تلزم ما البقعة أفضلية يعين : الطالب

    ... و القرآن وتالوة فيها الذكر

  .  ذلك يف نصا ليس : الشيخ

  

  .   ؟ خاص فضل فيها جاء هل صفال ميمنة الصف ميني : الطالب

  .   ؟ أيش : الشيخ

  .   الثاين والصف األول الصف يف الصف ميني أو الصف ميمنة : الطالب

  .   ؟ خاص فضل فيها هل : الشيخ

  .   نعم : الطالب

 يف الرتغيب يف املنذري اإلمام ذكرها األحاديث بعض يف ، يف ما صحيحا حديثا  ، صحيحا نعلم ما : الشيخ



 واهللا أراه والذي ؛ االستنباط إىل ذلك يف يرجع وإمنا صحيح شيء فيها ليس لكن ؛ الصف يف امليامن ضيلتف

 جابر حديث من الصحيحة السنة من نعرفه والذي الصف مشال تعطيل إىل يؤدي الصف ميمنة تفضيل أن أعلم

 عليه الرسول فدفعهما يساره عن فوقف جبار جاء مث ميينه عن السالم عليه به واقتدى جابر جاء حينما وجبار

 م ليصلي أحدهم وتقدم ثالثة وجد إذا أنه احلديث هذا من نأخذ ؛ خلفه من صفا فجعلهما هكذا السالم

 جابر حديث عليه دل ما استقر مث كان أمر هذا ، مسعود ابن عن ذلك ثبت كما حوله جينحون فال إماما

 أحدهم يأيت ، سوريا ويف األردن يف هناك خاصة املصلني من كثري يهمله شيئا احلديث هذا من ففهم وجبار

 الوسط يف هنا واإلمام الغريب أو الشرقي اجلدار مع هناك ميكن ، له بدا حيث فيصف مت قد األول الصف فيجد

 فربوح هناك صاف شخص بيجد الثاين بدخل وامشي يدك هات بالدنا يف عندنا يقولون كما الناس جتد مث ؛

 وجبار جابر حديث من فنفهم ؛ أحد أي الثاين الصف يف اإلمام وراء يف وما ، الصالة تنتهي وهكذا معه بصف

 ال مث تاما يديه بني الذي األول الصف وجيد يأيت الذي أي الثاين الصف يبدأ أن ينبغي األول الصف بدأ كما أنه

 جاء اآلن: الشاهد وهنا ؛ ميينه فعن ثان جاء فإذا ويصلي اإلمام وراء هذا فيقف ويسدها فيها ليدخل فرجة جيد

 نفضل أما ؛ الصف يكتمل حىت يسار ميني يسار ميني يسار ميني العسكري كالنظام وهكذا يساره عن الثاين

 مث ؛ جهة من وجبار جابر حديث خالف هذا ألن ذلك نفعل أن ينبغي ما هذا ، الشمال فنعطل اليمني

 بي ائتموا( : السالم عليه قال حيث مسلم صحيح يف آخر حديث من نفسه احلكم هذا نستنبط أن نستطيع

 إذا ؛ دواليك وهكذا ، بالثاين الثالث والصف األول بالصف يقتدي الثاين الصف أي.  ) بعدكم من بكم وليأتم

  .  . يسارا ومرة ميينا مرة هكذا وإمنا اليمني تفضيل هناك ليس

  .   ؟ ) اإلمام وسطوا(  حديث اإلمام توسط : الطالب

 بني العمل جريان أنه إال داوود أيب سنن ضعيف يف وهو ، السند ضعيف ) اإلمام وسطوا(  حديث : شيخال

  .   املعىن هذا يؤكد املسلمني

  

  .   ؟ العلم طلب بداية يف األربعة األئمة تقليد العلم طالب يلزم هل : الطالب

 كان إذا يلزمه ؛ يلزمه وال يلزمه ؛ مشكلة بعةاألر  تقليد ألن األربعة األئمة أحد تقليد تقصد أنت طبعا : الشيخ

 هو هذا ألن وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث وعلى اهللا كتاب على يفتيه من فيه جيد ال جمتمع يف يعيش

 من مذهبا يدرس أن البد فحينئذ.    )) تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا(( : تعاىل قال كما األصل

 الصادق املسلم التزام ذلك يلتزم ال أن بشرط هداهم على ميشي وأن املسلمني عند املتبعة ةاألربع املذاهب هذه



 بدا فإذا ؛ إمامه عصمة بعدم وإميانه نبيه بعصمة إميانه بني نفسه يف  الفرق ليثبت وسلم عليه اهللا صلى نبيه لسنة

 باملذهب القول يدع فحينئذ صحيحة سنة ختالف مذهبه يف درسها اليت املسائل من مسألة أن ما بطريق بلغه ، له

 ال ؟ اإلمام من أعلم بنحن املقلدة يفعل كما يفعل وال وسلم عليه اهللا صلى الرسول حلديث إلتباعه درسه الذي

 أنت احلالة هذه ففي املسلمني أئمة من إمام به أخذ وقد باحلديث أخذت أنت حني لكن اإلمام من أعلم لسنا

 خري وهذا سنة زائد إماما تتبع األخرى احلالة ويف إماما تقلد األوىل احلالة يف ألنك يدكتقل على ظللت لو مما خري

 فيهم كان لقد الصاحل السلف كان كما املسلم يكون أن األصل وإال يتمذهب إنسان ممكن الصورة ذه ؛ لك

 ، م املقتدين من بعدهم ومن التابعني ويف الصحابة يف يوجد مل ذلك مع ، مثال األربعة كاخللفاء كبار علماء

 هديهم كان إمنا هذا من شيئا يكن مل ، علوي ورابع عثماين وثالث عمري يقول وذاك بكري مذهيب أنا قال من

 رأي شو ناظرين غري بفتواه ومتسكوا سألوه عاملا عرفوه من. .  )) تعلمون ال كنتم إن الذكر أهل فاسألوا(( 

  .   ؟ اجلواب لك أوضحت لعلي ؛ أبدا شيء يف الشرع من ليس هذا ، ترى يا فالن

  .   ؟ خطأ هذا هل حنبلي أنا ، شافعي أنا لقوهلم بالنسبة شيخ يا : الطالب

 درست شافعي أنا ، احلنبلي الفقه درست يعين حنبلي بأنا صادقا كان إن قوله من ليس يأيت اخلطأ هذا : الشيخ

 تبينت اليت السنة خالف على إلمام تعصب آنفا كرتذ  كما تعصب إذا لكن ؛ خطأ فيه ليس ، الشافعي الفقه

  .   ؟ سؤال عنده أحد يف ؛ باالسرتاحة لنا تسمحون وبعدين دقائق عشر إخوان يا معكم.  خطأ يكون له

  

  .   ؟ الطبع حتت هو وما منها سيأيت وما جديدة كتب عندكم هل : الطالب

 إال طبع الكتاب ، الضعيفة األحاديث سلسة من الثالث للمجلد الفهارس يطبعوا عمان يف تركت اآلن : الشيخ

 ذاك قبل يصدر هذا رمبا كذلك ؛ األيدي متناول يف يكون اهللا شاء إن وقريبا تطبع الفهارس اآلن ، الفهارس

 حتت اآلن وبعده الرتمذي سنن صحيح وبعده ، كلها جتاربه وصححت به بشر وهذا ، ماجة ابن سنن صحيح

 داوود أيب صحيح يف فأنا خيتلف األسلوب أن إال داود أيب صحيح وأخريا ، ئيالنسا سنن صحيح التحقيق

 صحيح أما ؛ ا لدعم حباجة كان إن طرقه وعلى رواته على والكالم احلديث ختريج يف التوسع على فيه جريت

 اجلامع صحيح يف مسلكي فيها فسلكت داود أيب صحيح كذلك الرتمذي وصحيح النسائي وصحيح ماجة ابن

 أكثر املصادر بذكر هنا توسعت أين إال املرتبة هذه منها استقيت اليت املصادر وجبانبها املرتبة أعطي يعين لصغريا

  .   اآلن حيضرين ما هذا ؛ اجلامع وضعيف اجلامع صحيح من

  .   ... أو أشهر ستة حلول يف االنتهاء تتوقع : الطالب



  .  . اهللا شاء إن هكذا نعم : الشيخ

  

 الزواج الفتنة نفسه على وخشي اخلارج يف كان إذا العلم لطلبة جييز العلماء بعض من فتوى يف يخناش : الطالب

  .   إسالمية غري أو إسالمية كانت سواء البالد تلك أهل من

  .   ؟ إسالمية أو كيف : الشيخ

  .   يعين اخلارج يف كانت إذا : الطالب

  .   ؟ ملحدة تكون يعين كيف إسالمية غري فاهم : الشيخ

  .   مسلمة : الطالب

  .   طيب فرق يف ، آه : الشيخ

  .   نفسه يف الطالق نية مع منها الزواج أو جيوز طالقها ينوي كان إذا يقول فالبعض مسلمة : الطالب

 أن اإلسالمية الناحية من معروف ألنه النية هذه مثرة أفهم أكاد ال وأنا كثريا تطرح احلقيقة املسألة هذه : الشيخ

 وأن الطالق امسه شرعي حكم هناك بأن يعلم ا التزوج له احلكيم الشارع أجاز اليت املرأة يتزوج حينما سلمامل

 يبتلون الذين الشباب هؤالء أن أعتقد وأنا ؛ نوى ما أو نوى سواء الشرعي الطالق يطلق أن له جيوز املسلم

 ألم ؟ وملاذا ، زوجام ومعهم بالدهم إىل ادواوع تزوجوا منهم كثريون هؤالء والضالل الكفر بالد إىل بالسفر

 طائفة هؤالء ويقابل ؛ آخره إىل ، حسنه أخالق من ، لإلسالم تفهم من ، خدمة من به يسرون ما منهن رأوا

 وينوي يتزوج اإلنسان فلماذا ؛ فقط هذه البهيمية الشهوة قضاء إال فيهن جيدوا مل ألم ؛ فارقوا مث تزوجوا أخرى

 ؛ ذا يقول أحد ال ، ال طبعا ؟ الطالق له جيوز فال يطلق أن أراد مث الطالق ينوي ومل تزوج إذا هل ، الطالق

 قليل أو كثري فيهن اإلسالمية البالد يف النساء نرى ألننا هلم خري إسالمية بالد من يتزوجوا أن الشباب أنصح فأنا

 شيء هناك يعرفون ما متحلل جمتمع يف وربني شنع الاليت الكافرات األجنبيات عن نقول فماذا االحنراف من

 يف يوجد ال أنه الفرنسية اللغة يعرف أو يعلم ممن بعضهم حدثين حىت الشرف امسه شيء يعرفون ما ، العرض امسه

 كان بلد أي من املسلمة من فليتزوج  الشاهد ؛ شرف عندهم يف ما ، شرف كلمة يرادف ما الفرنسيني قاموس

 وعاد امسكها يرضيه ما فيها رأى إن ، مجيعا املسلمون يتزوج كما فليتزوج فتزوج والبد كان إن لكن ؛ خري ذلك

 أعتقد كنت وإن اعتقادي يف هلا مثرة ال النية فهذه ؛ يطلق أن له جيوز ذلك خالف فيها رأى وإن ، بالده إىل ا

 بعض من مسعت أنا ؛ ضرورة يف ما كنل متاما املتعة حول تدندن النية لكن املتعة حكم يف يكون ال نوى إذا أنه

 خالف هذا أوال نفسي يف فقلت ؛ للضرورة البالد تلك يف يتمتع أن للمسلم جيوز إنه فتاوى مسعوا أم الناس



 ، القيامة يوم إىل املتعة حرم وسلم عليه اهللا صلى النيب أن مسلم صحيح يف الثابت السالم عليه الرسول حديث

 أن داعي يف فما األول السبب هو هذا ؛ وقتيا زمنيا حترميا وليس أبدي حترمي فهذا ؛ يامةالق يوم إىل املتعة نكاح

 طلقها يطلقها أن له بدا إذا مث شرعي زواجا يتزوج ؟ يتمتع ملاذا ، آنفا ذكر ما الثاين والسبب ؛ املتعة زواج يتزوج

  .  . مأعل واهللا املسألة يف رأيي هذا.   )) القتال المؤمنين اهللا وكفى(( 

 وبنسوا البالد تلك يف جيلسوا الرجال من يف أن االثنني من ذكرم الذي من ثالث شيء يف أستاذنا:  ليلى أبو

  .   هنا أهاليهم

 عليه قال ، نارمها ترتاءي ال واملشرك املسلم ، طبعا عنه منهي هذا الكفر بالد يف االستيطان هذا ، آه : الشيخ

 الكفر جو يف عاش إذا املسلم ألن وذلك ؛ يتجاوران ال أي.  ) نارهما تتراءي ال والمشرك المسلم( : السالم

 الشيخ مع بريطانيا إىل مرة سافرت واقعة يل جرت أنا ؛ يشعر ال حيث من تقاليدهم ومن عادام من فيه يتشرب

 مرت كيلو مئتني حنو ميكن لندن من بعيدة قرية يف لنا قيل رمضان الصيام شهر يومئذ وكان البنا الوهاب عبد حممد

 الطعام مائدة على وجلسنا فقصدناه خريا عليه فأثنوا ، ملتحي اإلسالم بزي ومتزين متدين هندي شاب هناك أن

 من(  السالم عليه قوله موضوع يف مطوال فتحدثت ، اجلرافيت بسموها يلي هذه العقدة عقد قد فرأيته لإلفطار

 فوجدت بالكفار التشبه عن تنهي واليت أحاديث من حيضرين انك ما يومئذ وذكرت.  ) منهم فهو بقوم تشبه

 ملا أسفت السريعة االستجابة هذه من سررت ما بقدر ؛ أرضا ورماها يتعشى أنه مع فورا استجاب قد الرجل

 إىل ينظرون الربيطانيني هنا ألنه فقط هذه أضع أنا أستاذ يا واهللا أنا قال حيث القضية هذه حول كالمه مسعت

 فينظرون الزر مفتحا هكذا القميص وبضعوا هذه اجلرافيت يضعون ال ألم ؛ احتقار نظرة الفلسطينيني ناإخوان

 يعين اهللا سبحان له قلت ؛ اجلرافيت هذه وضع هو النظرة هذه إليه األوروبيون ينظر ال لكي ؛ احتقار نظرة إليهم

 الشاهد ؛ املسلمني بإخوانك تشبه أن وتأىب م امتشبه هذه اجلرافيت وتضع الكفار الربيطانيني بذوق تتأثر أنت

   ... اآلن يوجد أمريكا يف حيث معروف أمر هذا وأظن جدا كثرية حماذير فيه الكفر بالد يف االستيطان أن

  

  .   للطالق بالنسبة الشيخ سيدي : الطالب

  .   نعم : الشيخ

  .   ؟ للطالق املوجبة الشرعية األسباب هي ما : الطالب

(( : تعاىل اهللا قال كما فإذا ؛ الطالق شيء كل قبل الرجل قصد هو للطالق املوجبة الشرعية األسباب : الشيخ

 نفذ الناس بعض ذلك على وأشهد به وتلفظ الطالق نوى فإذا.  )) َعِليمٌ  َسِميعٌ  اللهَ  فَِإن  الطَالقَ  َعَزُموا َوِإنْ 



 ومن  ، احملرم هو البدعي والطالق الواجب هو السين طالقوال ، بدعي وطالق سين طالق هناك ولكن ؛ الطالق

 فإذا ؛ فيه ميسها مل وطاهر ، حائض غري طاهر وهي يطلقها أن البدعي الطالق يقابله الذي السين الطالق

 السين الطالق يالحظ أن فينبغي ؛ آمث فهو فيه جامعها وقد طاهر وهي طلقها وإذا آمث فهو حائض وهي طلقها

  .  اهللا عند آمثا يكون ال حىت

  .   باختصار القصة : الطالب

  .   وغطاها كلمة وقت عندي ما أنا حبييب يا : الشيخ

 بدون بس كتايب كاتب أنا العروس وأهل أهلي بني بسيط خالف حصل ، سيدي بسيطة كلمة : الطالب

 وتافهة بسيطة أمور على خالف هذا ، الطالق يبيح شرعي سبب يف ما علما ، أطلق أين مصرة والوالدة دخول

 أرد وماذا ؟ أطلق ال أو وأطلق والديت أطيع هل القصة هذه يف الشرع رأي شو ، حفلة وما وحفلة جهاز على

  .   ؟ والديت على

  .   ؟ ملتزمة والدتك : الشيخ

  .   كامل التزام ملتزمة غري لكن تصلي : الطالب

  .   ؟ بالبنت متعلق وأنت : الطالب

  .   هللا احلمد : الطالب

  .   تطلقها ال : الشيخ

  .   ؟ أطلقها ال : الطالب

  .   ال : الشيخ

  .   هي يا أنا يا يل تقول الوالدة : الطالب

 أنت هذا أنت يا هي يا تعيش بتقدر أنت شلون أما الشرعي احلكم نعطيكم حنن القضية بتعرف أنت : الشيخ

 أجل من األم فراق على تصري أنت هل أما ؛ هاطالق يف أمك تطيع ال أن ولك ا حتتفظ أن لك بتحكم اللي

 من أما ؛ لك راجع أمر هذا تستطيع ال أم تستطيع هل لك أقول بدي شو هذا ، ال أم الزوجة على احملافظة

  .   زوجتك تطليق يف تطعها ال أن فلك الشرعية الناحية

  .   عليكم والسالم خري اهللا جزاك : الطالب

  .   السالم وعليكم أهال : الشيخ

  



 أربعني وصل كل على فبأخذ العقبة لسيارات وصوالت لصرف مكتب فاتح أنا سيدي خري اهللا جزاك : الطالب

  .   ؟ ال أم هذا احلكي يف حرام يلحقين هل ؛ أنا أصرفه حىت يوم مخسني الوصل يعقد ، دينار

  .   ... يلي الوصل هذا يل بني : الشيخ

  .   ... هذا الوصل فصاحب ، لبغداد العقبة من السيارة حتمله عمل هذا سيدي يا وصل : الطالب

  .   ؟ الراكب الوصل صاحب تقصد : الشيخ

 الشركة بتعطيه بغداد إىل العقبة من بتحمل كبرية سيارات هذه ، احلمل حبمل يلي الوصل صاحب : الطالب

 مقابل عندي من هبصرف السيارة صاحب بيأيت مكتب كصاحب فأنا ؛ يوم مخسني ملدة هذه باملصاريف وصل

  .   يوم مخسني ملدة أنا أصرب حىت دينار أربعني

  .   ؟ الوصل قيمة له بتدفع أنت يعين : الشيخ

  .   الوصل قيمة نعم : الطالب

  .   يوم مخسني أو شهر عندي فرتة بتقدير أنا دينار اخلمسمائة على دينار أربعني بتأخذ و : الشيخ

  .   أبدا وزجب وما بعينه الربا هو هذا : الشيخ

  .   ؟ أبدا جبوز ما : الطالب

  .   أبدا جبوز ما : الشيخ

  .   شيخ يا شكرا : الطالب

  .   أهال : الشيخ

  .   الشكر كل وأشكرك : الطالب

  . أهال عفوا : الشيخ


